
Nooit meer stress over
de vraag "wat eten we

vanavond?"

Maak een gezond en lekker weekmenu 
in 4 makkelijke stappen

 



Wat cool dat ik je mag helpen om met
veel plezier gezond te eten

Ik ben Laura en ik schrijf al jaren blogs vol over eten. Ik
was dus verrast toen ik na de geboorte van mijn tweede
koter paniek kreeg over het avondeten. Met twee kleine
mensen om me heen was mijn kookcreativiteit ver te
zoeken en aten we vaker pasta met tomatensaus dan
me lief was. Veel vaker.
 
Om de paniek te verjagen zette ik ons eerste weekmenu
op papier. Al vanaf die eerste week werden onze
avonden er beter van. Niet alles liep meteen op rolletjes,
maar de berg tomatenpasta werd in ieder geval veel
kleiner.

Inmiddels zijn we jaren verder en heb ik een fijn systeem
ontwikkeld om met maximaal 30 minuten planningstijd
per week gezond en vooral met veel plezier te eten met
z'n vieren.

In dit e-book vind je dat systeem. Ik hoop dat het jou ook
helpt om grenzeloos te genieten van gezond eten. 

Dit ga je doen

Meer tips, hulp en lekkere dingen? Word lid van
mijn Club van Gezonde Genieters op facebook.

Tips voor je begint
Stap 1: Maak inspiratielijstjes
Stap 2: Bekijk je week
Stap 3: Check je voorraad
Stap 4: Plan je weekmenu
Als het even niet lukt
Maak van gezond eten je leukste
gewoonte
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https://www.facebook.com/groups/gezondegenieters


Twee tips voor je begint

 

 

Waarom maak je je druk over het antwoord op de vraag “wat eten we
vandaag?”  Wees specifiek: hoe wordt deze week beter van 7 gezonde
maaltijden waar je echt zin in hebt? Hoe ziet dat eruit? Hoe voel je je? 

begin met het waarom

Schrijf het op, dat geeft houvast.

scheid de planning en de honger
Het voelt  wel l icht als  een extra taakje ,  maar maak t i jd om je
eten voor een hele week te plannen.  
 
Dat kost je (maximaal) een half uur, maar die tijd verdien je terug waar het
uitmaakt. Namelijk aan het eind van een drukke dag. Niet meer zuchten voor
een lege koelkast. Niet hongerig op zoek naar inspiratie in de supermarkt. Je
hebt gewoon een plan waarvan je weet dat het bij je avond past.  Dat is wel
een half uurtje van je tijd waard, toch? Dus: 

Waarom wil je 's avonds gezond en lekker eten?

Wanneer maak je deze week 30 minuten tijd?



Deze stap is de voorbereiding die de rest veel makkelijker maakt.
Afhankelijk van je kookervaring kost hij misschien even tijd, maar
vervolgens maakt hij maandenlang een feestje van je weekplanning. 

De opdracht is simpel: maak een lijstje met dingen waar je van houdt en
waar groente door zit of bij kan. Richt je op eten dat je zelf maakt (zonder
zakjes en pakjes), want daar wordt je lijf blij van. 

Stap 1: maak een lekker lijstje

Zo doe je dat
Je kunt op veel manieren inspiratie vinden voor je lijstje. Mijn favorieten deel ik
op de volgende pagina's, maar hoe je het doet maakt eigenlijk niet uit. Zolang
je maar een collectie aanlegt van fijne gerechten met groente is het goed. Oh,
ennuh. Die hoeft niet vol te staan met dingen die je nog nooit hebt gemaakt.
Juist niet, want elke avond gezond koken is makkelijker met een basis van
gerechten die je zonder al te veel nadenken maakt. 

Okay, tijd voor actie. Pak er een pen bij en vul de lijstjes in op de volgende
pagina's. 

 

De Club van Gezonde Genieters is een fijne plek om inspiratie te vinden en
te delen. Lid worden is gratis en doe je hier. 

https://www.facebook.com/groups/gezondegenieters
https://www.facebook.com/groups/gezondegenieters


Wat eet je graag?

Wat at je als kind graag? 



Spruitjes

Tomaat

Broccoli

Wat maak je met...

Sperzie
bonen

Spinazie

Andijvie

Pompoen

Wortel

Zoete 
aardappel

Courgette



Oeh, dat wil ik proberen!
Uit dat fijne kookboek

Dit at ik laatst ergens 

Uit het blaadje van de supermarkt

Maak foto's van lekker eten en zet ze in een apart mapje op je telefoon. 
Op momenten zonder inspiratie hoef je alleen maar even te scrollen.



Stap 2: bekijk je week
Schrijf op welke afspraken, werkzaamheden en boodschappen deze
week invloed hebben op je avondeten. Denk aan dingen als: wie eet
er mee, hoeveel tijd is er voor boodschappen, hoe snel moet het
eten klaar zijn?

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag



Stap 3: check je voorraad
Wat staat er in je koelkast, vriezer en voorraadkast? Schrijf
het op. Zo krijg je ideeën voor je weekmenu en hoef je ook
nog eens minder weg te gooien. 

In de koelkast

In de vriezer

Andere voorraad



Stap 4: plan je weekmenu 
Pak de drie lijstjes die je hebt gemaakt: 

2. Bijzonderheden vd week

3. Spullen in je voorraad

Inspiratie voor lekker eten1.

En voeg ze samen tot een weekmenu

Ik begin graag met de voorraad: “Ik wil die courgette opmaken. Wat kan ik
daarmee maken? Oeh, de noedels met courgetteslierten op mijn
favorietenlijstje. Wanneer heb ik ’s avonds tijd om noedels te koken? Dat moet
maandag lukken.” En hoppa: de eerste van de 7 dagen is gevuld. 

Probeer of dat ook voor jou werkt. Kom je vast te zitten? Vlieg het aan vanuit
een andere hoek. Pak je lijst met lekker eten en stop bij het eerste gerecht
waar je echt veel zin in hebt. Kijk wanneer het in je week past en boem: de
eerste van de 7 dagen is gevuld. 

Op soortgelijke manier kun je uitgaan van wat je week nodig heeft. “Okay, op
dinsdag heb ik een kwartier tussen het moment dat ik de deur binnenloop en
etenstijd. Als ik nou maandagavond vast  de pittige wortelsoep maak die ik bij
X at, kan ik die in dat kwartier opwarmen. Rijst uit de vriezer erdoor en niets
meer aan doen.”

https://www.lekkerplan.nl/snelle-noedels-met-veel-groente/
https://www.lekkerplan.nl/pittige-wortelsoep-het-simpelste-spannendste-recept/


Je weekmenu
MA

VR

ZA

ZO

DI

DO

WO

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Eten:

Eten:

Eten:

Eten:

Eten:

Eten:

Eten:



 

Lukt het niet?

Je hebt van die dagen dat niets je lekker lijkt. Of juist te veel. Dan  
is het handig om nóg minder te hoeven nadenken. Maak op dat
soort dagen van het weekmenu een invuloefening door een
schema of thema te gebruiken. 

Mijn favoriete schema stelde ik samen toen ik een periode druk was
met het eten van de Daily Dozen. Het ziet er zo uit:

Maandag: groene blaadjes (zoals spinazie, boerenkool, andijvie)
Dinsdag: koolsoorten (inclusief broccoli en spruitjes)
Woensdag: volkoren pasta
Donderdag: peulvruchten
Vrijdag: vis
Zaterdag: restjes (dat scheelt weer plannen)
Zondag: comfort food

Per categorie bedenk ik een voorbeeld en ik heb de hele week
gepland. Bovendien zit er zo automatisch een hoop gezondheid in
mijn week. 

Ook een charmant idee: een themaweek. Roep een week uit tot
Italiaanse week en plan je favoriete pasta's, risotto en grote salades met
mozzarella. Of stippel een vegetarische week uit, een vergeten groente-
week, een alle-kleuren-van-de-regenboog-week… Nou ja, je snapt het
idee. 

(Als je die laatste kiest, ben ik heel benieuwd wat je op de blauwe dag
eet. Laat het me weten als je daar iets op verzint: laura@lekkerplan.nl .) 

Structuur is je vriend

https://nutritionfacts.org/2021/07/29/dr-gregers-daily-dozen-healthiest-of-healthy-foods/
mailto:laura@lekkerplan.nl


Dit is nog maar het begin
Volgens mij ben je klaar voor een leven vol lekkere en gezonde
maaltijden. Je moet het alleen nog even doen, natuurlijk. Met deze
laatste tips wordt dat nog makkelijker:

Wees niet te ambitieus. Het is verleidelijk om al die
recepten op het menu te zetten waar je niet aan toe komt.
Of om voor een drukke week 5 keer stoofpot te plannen
omdat die makkelijk opwarmt. Maar wat is de kans dat je
die dingen allemaal gaat koken? Houd het bij 1 á 2
kookprojecten per week en zie je kans van slagen groeien.

Geen zin om een weekmenu te maken of je eraan te
houden? Pak pagina 3 erbij. Waarom besloot je om je
avondeten aan te pakken? Gun je jezelf 30 minuten om
dat te bereiken?

Steun helpt. Een gezonde weekplanning is een prachtig
begin om gezond eten leuk en makkelijk te maken. Maar
daar stopt het natuurlijk niet. Gelukkig is er een plek waar
je nog meer steun en inspiratie vindt voor een leven lang
lekker en gezond eten: de Club van Gezonde Genieters op
Facebook. Word vandaag nog gratis lid en start de rest van
je gezonde leven.

Heel veel eetplezier, lekkere menuplanner!

Laura

Word lid van de gratis Club van Gezonde
Genieters en maak van gezond eten je
leukste gewoonte. 

p.s.

https://www.facebook.com/groups/gezondegenieters
https://www.facebook.com/groups/gezondegenieters

